
 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, deu-se início a reunião do 1 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Socias (PPGCS), de natureza ordinária, 2 

às quatorze horas, na plataforma virtual, no aplicativo Google Meet, para tratar dos seguintes 3 

temas: Informes; Ponto 1 – Plataforma Sucupira; Ponto 2 – Aprovação de relatório 4 

PROAP; Ponto 3 – Processo administrativos; Ponto 4 – Nova representação discente; Ponto 5 

5: Eleição de nova composição do colegiado; Ponto 6: Proposta de agenda de reunião do 6 
colegiado; O que ocorrer.  Estavam presentes os professores Maria Inês Caetano Ferreira 7 

(Coordenação do PPGCS), Diogo Valença de Azevedo Costa, Thiago Barcelos Soliva, Thais Joi 8 

Martins, Suzana Moura Maia, além do Técnico administrativo Romenique Carneiro de Souza e 9 

do representante discente Samyr Ferreira dos Santos. A coordenadora do programa, Maria Inês 10 

Ferreira, cumprimentou os presentes e abriu a reunião com os Informes: a coordenação informou 11 

sobre o evento “metodologias cruzadas” que será realizado pelo PPGCS no dia 26 de Maio, às 14 12 

horas, através do Google Meet. O evento contará com a participação da egressa Danielle Márcia 13 

Hachmann de Lacerda Gama, egressa premiada pela ANPOCS como a melhor dissertação da 14 

região Norte/Nordeste, que apresentará a sua dissertação "A voz e a vez de dizer: batalhas da 15 

poesia em comunidades de periferias em Salvador", refletindo sobre as dificuldades e as 16 

satisfações da pesquisa e sua experiência no PPGCS. Ponto 1: Sucupira Sucupira: após 17 

discussão, o colegiado deliberou que o Prof. Thiago Soliva, ex-coordenador do PPGCS, vai 18 

compartilhar os destaques enviados no Google formulários para votação e decisão do colegiado. 19 

Ponto 2 – Aprovação de relatório PROAP: os professores Diogo Valença e Maria Inês Ferreira 20 

encaminharam os relatórios de execução do recurso PROAP ao programa para apreciação. Após 21 

votação, por unanimidade, o colegiado aprovou os relatórios apresentados. Ponto 3 – Processo 22 

administrativos: a estudante Paula Oliveira Ferreira apresentou o pedido de dispensa do estágio 23 

docente e comprovou a experiência como professora no ensino superior. Após votação, o 24 

colegiado aprovou. O estudante Victor Assis de Matos Freitas solicitou dispensa da atividade de 25 

proficiência em língua inglesa e apresentou dois certificados de curso de inglês, totalizando 100 26 

horas. Após consulta, o colegiado aprovou. Além disso, enquanto ex-estudantes do PPGCS e 27 

aprovadas na nova turma de 2021 de aluno regular, as discentes Thais Gomes Machado que 28 

possui 23 créditos integralizados e Ariane Souza Mendes com 23 créditos solicitaram dispensa de 29 

disciplinas. Após consulta, de acordo com a resolução 014/2021 da CONAC, o colegiado 30 

deliberou pela dispensa de até 12 créditos. Ponto 4 – Nova representação discente: após 31 

consulta e eleição entre os novos estudantes, a indicação dos estudantes Helenilson Santos 32 

Ferreira como titular e Bruno da Silva Conceição como suplente, além de Ariane Souza Mendes 33 

como discente titular da comissão de bolsas do PPGCS foi aprovada pelo colegiado. Ponto 5: 34 

Eleição de nova composição do colegiado: após discussão e votação, por unanimidade, foi 35 

eleita a seguinte composição do novo colegiado do PPGCS: Maria Inês Caetano Ferreira, Thais 36 

Joi Martins, Suzana Moura Maia, Thiago Barcelos Soliva e, na representação discente, o 37 

estudante Helenilson Santos Ferreira. Para a coordenação e vice, após votação, por unanimidade, 38 

a Prof. Maria Inês Caetano Ferreira foi eleita a coordenadora e a Prof. Thais Joi Martins foi eleita 39 

a vice-coordenadora. Ponto 6: Proposta de agenda de reunião do colegiado: após consulta, 40 

definiu-se que as reuniões, preferencialmente, serão realizados na segunda sexta-feira de cada 41 

mês. O que ocorrer: Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão às dezesseis horas e 42 

trinta minutos e eu, Romenique Carneiro de Souza, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e 43 

pelos demais presentes à reunião. 44 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 45 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA
BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 2021

ATA Nº 7/2021 - PPGCSCDD (11.01.24.04) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 12:03 ) 
DIOGO VALENCA DE AZEVEDO COSTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1673939

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 18:54 ) 
SUZANA MOURA MAIA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1757479

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 13:39 ) 
MARIA INES CAETANO FERREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1814663

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 14:27 ) 
THAIS JOI MARTINS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

2263553

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 11:11 ) 
ROMENIQUE CARNEIRO DE SOUZA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1329908

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 7 2021 ATA 25/05/2021 d228b4e401

https://sistemas.ufrb.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

